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Als de seizoenen het doen zoals ons geleerd is, krijgen we stilaan de herfst
in het vizier. Hoewel. Zelfs daaraan durf ik te twijfelen. Vlaanderen heeft
niet bepaald een microklimaat en het lijkt dat de weergoden danig onvoorzichtig zijn geweest met zaken tot zich te nemen waar ze de afkomst niet
van durven te bevestigen.
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Was deze zomer niet te kort? Of juist net kort genoeg om intens te kunnen
genieten? Ergens ver weg of eerder in eigen tuin; diep naar het zuiden
dan wel hoog naar het noorden... Iedereen heeft vast zijn plekje onder de
zon gevonden afgelopen zomer, genoten met vrienden en familie op een
terrasje, aan het zwembad of op een zonovergoten strand?
Wat dacht je van diezelfde sfeer, met een gezellige babbel en intens genot
bij de haard in putje winter? Imagine... Buiten staat een gure, schrale en
ijskoude noordenwind, het landschap kleurt donzig wit terwijl je binnen zit
met een goed glas wijn, echte vrienden en je naaste familie. Neergevlijd in
jouw knusse fauteuil. Genietend van het knetterend haardvuur en lachend
om de anekdotes van de afgelopen zomer…
Op een van die zomerse middagen onder een stralend Belgisch wolkendek kreeg dit magazine vorm. Fire&Places .02 is een feit. We blijven op
hetzelfde elan van .01 met interviews met gerenommeerde architecten -of
bureaus. In deze editie brengen we Julie en Mathieu van JUMA architects
uit Gent, twee gepassioneerde en jonge talenten evenals Filip Deslee,
interieurarchitect, tv-persoonlijkheid en bovenal designer pur sang.
Voor de professionelen onder ons is er ook een scala aan technische informatie, cruciaal om de gebruiker ten volle te laten genieten van hun nieuwe
haard. Bij Bosmanshaarden vinden we het ontzettend belangrijk dat de
juiste technieken schuilen achter de perfecte esthetiek. Laat het nu net die
techniek én esthetiek zijn die we dusdanig goed willen beheersen zodat
niemand voor verrassingen komt te staan. Gelukkige en tevreden klanten,
daar draait het immers om. Mede daarom is het zeer fijn te kunnen werken
met - en voor - professionelen die dezelfde spirit aanhouden, die begrijpen
waarom techniek cruciaal is om een zuiver detail te kunnen neerzetten.
Ondertussen hebben we onze intrek genomen in de gloednieuwe Headquarters van Bosmans Fire&Places. Met haardprojecten en maatmeubilair
van een zelden gezien niveau en afwerkingsgraad. Dat alles badend in licht
en ruimte door de grote glaspartijen. Boven: ruimte, grote glaspartijen en
vergezichten, bewust laag gehouden maatmeubilair uit onze - uiteraard
- eigen ateliers. Geen visuele pollutie. Nee, we huldigen zelfs het clean
desk-principe, want alleen door het wegnemen van alle overtolligheden
creëer je rust.
Zoals onze haarden is ook het gebouw een technisch summum, want alleen
doorgedreven technieken laten zich vertalen in schitterende detaillering.
De werkplek is ronduit de MAX! Ik kan alleen maar trots zijn op mijn team
en de aannemers die samen met ons dit project realiseerden. Ik geniet
ervan. Elke dag opnieuw. Ik ben er echt fier op.
Laat de winter maar komen,
BosmansHaarden is er klaar voor!
Veel leesplezier in .02,
— Arn Bosmans
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FILIP
DESLEE
BETEKENISVOL MINIMALISME
Hoewel hij school maakt met een doeltreffend, zuiver wonen en hij creëert
in de geest van architecturale roergangers als Ludwig Mies van der Rohe of
John Pawson, zal Filip Deslee voor eeuwig het televisionele aureool dragen
dankzij ‘Huizenjacht’. Edoch: hij leerde de Vlaming minimalistisch wonen;
alleen al daarvoor alle lof.

FILIP DESLEE
INTERIEURARCHITECT

WWW.FILIPDESLEE.BE

Loftuiting. In dat ene fraaie woord uit ons taaleigen liggen meer dimensies van
de interieurarchitect Filip Deslee vervat dan we met projecten zouden kunnen
verklaren. Zijn stijl wordt vaak omschreven als ‘extreem minimalistisch’ maar
wie zijn projecten tegen een breder architecturaal referentiekader houdt, komt
snel bij Ludwig Mies van der Rohe uit. Niet dat Deslee voortdurend, laat staan
vormelijk, lof uit aan het adres van de belangrijkste Duitse architecten na de
Eerste Wereldoorlog, maar zijn projecten verraden wel de geest van ‘s mans

betoog ‘Baukunst und Zeitwille’. Was het niet Mies van der Rohe die stelde dat
betekenisvolle architectuur steeds de ruimtelijke uitdrukking van de wil van
de tijd moet zijn? Welaan, Filip Deslee zweert bij grondige analyses van het
beoogde woonprogramma en ‘levensstijl’.
AARD VAN HET WONEN
“Door de jaren heen heb ik mijn eigen uitgepuurde stijl ontwikkeld en dat is
niet rimpelloos gegaan, intussen komen klanten wel bij me uit omwille van
mijn visie”, zegt de naar Antwerpen uitgeweken West-Vlaming. “Voor mij is de
architectuur het interieur. Dat is mijn persoonlijke overtuiging en daarin wil ik
mijn klanten ook graag gidsen”, klinkt het. Zijn loft in Antwerpen geeft daar
evenzeer uiting aan: strakke belijning, verschillende tinten wit als een kunstig
canvas, uitgekiende circulatie en verder ontdaan van alle balast. Zoals Mies
van der Rohe verwijst naar de tijdsgeest, zo zoekt ook Deslee plichtbewust
naar de aard van het wonen.

“Van zodra je afstapt van het conventionele denken en analyseert welk woonpatroon je
eigenlijk schikt, dan kom je snel tot een nieuwe logica. Analyseer wat een badkamer is? Een
ruimte met daarin een douche voor je dagelijkse hygiëne. Een lavabo: voor alles wat je niet
in de douche doet. Een toilet? Dat hoort daar sowieso nooit in thuis. En het bad? Dat staat
veeleer voor ontspanning én kun je dus beter aan die ruimte onttrekken. De logica wijzigt
en waarom dan niet een bad in de slaapkamer inpassen?” Deze modus operandus leidt
steevast tot nieuwe inzichten en dito woonschetsen.

BETEKENISVOL
MINIMALISME.

ASSUMPTIES
Onze tijdsgeest is veranderd. Alleen het wonen is niet gevolgd.
Vandaar dat Filip Deslee graag zijn klanten het vuur aan de
schenen legt door ze om moodbords te vragen. “Collages waarin
ze beelden moeten samenbrengen die hun smaak weergeven.
Let wel: geen foto’s van interieurs of woonplaatjes. Nee, van
welke auto dromen ze, welke horloge vinden ze mooi, schoenen,
parfums, kledij... ” Het typeert zijn eigengereide aanpak. Bovenal
stelt het zo bepaalde assumpties in vraag. Mies van der Rohe
stelde het in ‘Baukunst und Zeitwille’ aan de kaak: ‘in plaats van
bij het ontwerpen van een huis uit te gaan van het doel, dat wil
zeggen de organisatie van het wonen, beschouwt men het als een
geschikt object om de hele wereld te laten zien hoe ver de bewoner het op esthetisch gebied heeft geschopt.’ Nee, schrappen
wat niet past leidt tot minimalisme en wie er naar leeft houdt een
maximum aan comfort over.
Het analytische woonvermogen moet Filip Deslee van zijn tijd
bij John Pawson hebben overgehouden. Deze Engelse architect
verwierf naam en faam door een minimalistische denkwijze in de
architectuur en in het design en is voor Filip Deslee een grote
mentor. Architectuur mag dan al het interieur zijn, niet zelden
kiest Deslee er samen met zijn klanten voor om verder te gaan
in het totale maatwerk. Zijn genetica vertoont dan ook een helix
omheen interieur-, schrijnwerkerij en meubelontwerp want de
West-Vlaming is de vierde generatie die erin actief is. Een eigen
badkamermeubel en een innovatieve keukenoptstelling staan al
op zijn palmares en daar komt ongetwijfeld nog meer bij.
“Dat oog hebben voor detail (h)erken ik ook bij Arn Bosmans.
Het is altijd een verademing om met vakmensen samen te werken
die niet uit hun eigen producten vertrekken maar meedenken in
concepten. Ik heb Bosmans Haarden leren kennen op voorspraak
van een klant en de samenwerking was perfect”, klinkt het.
“Designers zitten nu eenmaal in een ivoren toren en het mooie is
dat aannemers als Bosmans dat niet onderuit halen, maar eerder
aanwenden om elkaar tot nieuwe en betere resultaten te stuwen.
Je hoeft die gasten niet uit te leggen wat een schaduwvoeg is,
dat maakt communicatie al een heel stuk eenvoudiger en bovendien denken ze mee in termen van het eindresultaat. Dat is niet
alleen een verademing de dag van vandaag, het is een luxe. Want
dat zorgt alleen maar voor tevreden klanten en daar draait het
ten slotte allemaal om.”
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BRAND NEW BOSMANS HQ

KREON
TOOLS OF LIGHT

EL RICO
LIGHTING
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FIRE +
PLACES
Rituelen. Het stoken van een houthaard
is een ritueel. De geur, de torsie van de
vlam tussen de stronken brandhout,
knetterend houtvuur. Rust na een
drukke werkdag.

+ FIRE
Een schijnbaar eindeloze haard, houtgestookt en in gewerkt in de
vloeropbouw versterkt het oergevoel van het houtstoken.
Volledig op maat gemaakte haardconstructie met uitgewerkte rug
in geribd gietijzer, naadloze loopweg van het 3 zijdige, opschuifbaar
vonkenscherm.
Boven de haardlijn maatmeubilair en multimediakast in donker
getint moeraseiken.

ARCHITECT — PASCAL FRANÇOIS

+ PLACE
LOKEREN
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Een staaltje detaillering.
De vloerplaat van de haard,
komt in zijn hoek samen met
het parket en de gietvloer
millimeterwerk.
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+ FIRE
Adembenemend uitzicht, een penthouse in hartje Gent. Op hoogte ingebouwde maatwerkhaard op gas, open hoek rechts, strak gedetailleerd in een staalconcept, 3 zijden ingekaderd met een kopse zichtdikte van 10 mm. Vlakke wand over de volledige breedte
van de penthouse, in de wand een toegangsdeur voor de achterliggende berging en een
multimediakast met deur in gelijk vlak.
ARCHITECT — VERA BORGHRAEF

+ PLACE
GENT
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Multimedia maatmeubel met een volledig geautomatiseerde deur, in rust in
gelijkliggend vlak met de haardwand.
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+ FIRE
Maximaal zicht op het echte houtvuur, 3 zijden
haard met vonkenscherm in een staalconcept op
maat. Boven de haardlijn kastruimte, afgesloten
met schuifdeuren

+ PLACE
OOSTAKKER
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JUMA
ARCHITECTS
‘An idea is salvation by imagination’. Dit citaat van Frank Lloyd Wright prijkt
niet zomaar aan de muur bij Juma Architects. Het is een teken aan de wand.
Julie van De Keere en Mathieu Luyens mogen dan als ‘jonge architecten’ te
boek staan, naast ambitie leggen ze opvallend veel maturiteit in de architecturale waagschaal. Het Gentse bureau laat zich niet licht van de wijs brengen.

JULIE VAN DE KEERE
& MATHIEU LUYENS
ARCHITECTEN

Julie van De Keere en Mathieu Luyens houden kantoor in hartje Gent. In de
slagschaduw van de Sint-Baafskathedraal. In een historisch pand. De warme,
kwalitatieve materialen waarmee het kantoor is ingericht verraden veel smaak,
maar legt ook een voorliefde bloot. Een voorliefde voor de Amerikaanse Modernisten. Althans, dat kun je afleiden uit texturen en belijningen en geometrische
basisvormen. Dat ze beiden - amper 29 - vrijwel meteen na hun stageperiode
samen eigen architectenbureau opstartten, getuigt van evenveel ambitie als lef.
“Ach, leeftijd doet er ons inziens niet toe”, merken ze op. “Als je kwalitatieve architectuur nastreeft en daar geen toegevingen doet, dan blijft alles altijd overeind.”
De beginners-kaap van de kijk-eens-wat-we-allemaal-kunnen-architectuur hebben ze moeiteloos omzeild en intussen al ver genoeg achter zich gelaten.

NUANCEREN

WWW.JUMAARCHITECTS.COM

Youth is a quality, not a matter of circumstances, zo verwoordde Frank Lloyd
Wright, jawel, opnieuw die invloedrijke Amerikaanse roerganger. Als slagzin
werkt het voor JUMA ontmijnend. “We nemen onze rol al architect bijzonder
ernstig”, zegt Julie, “door de lat hoog te leggen. Dat begint al in de keuze van de
projecten die we aannemen, maar ook in elk facet van de architectuur willen we
dat alles juist zit, vandaar dat we vaak totaalconcepten creëren en realiseren.”
Zeggenschap over alle facetten, verscherpt de aandacht. Voor details oogt
daarin het verschil. Terwijl Julie van De Keere in de leer ging bij Conix Architects
- één van ‘s lands bekendste kantoren - liep Mathieu stage bij Glenn Sestig.
“Ik kreeg daar alvast veel verantwoordelijkheid én vrijheid om me te ontwikke-
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len”, blikt Mathieu op die periode terug. Hun beider parcours kruisten al op school en nadien
liepen ze in dezelfde richting van het duurzaam ontwerpen en het aanbrengen van nuances in
de de architectuur.
In dat zoeken naar nuances, dat evenwichtige componeren van een syntaxis naar een
geslaagde renovatie of nieuwbouw, die vertaalslag maken naar basisstructuren tot en met
sfeervolle decoratie; daarin weet JUMA architects zich nu al sterk te onderscheiden. “We hebben het geluk gehad dat we bij de start van ons bureau de kans kregen van mijn moeder om
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AN IDEA IS
SALVATION BY
IMAGINATION.

een appartement helemaal aan te pakken”, stelt Mathieu, “daarin
hebben we de standaard hoog kunnen leggen als een referentieproject.” Nadien volgde nog een verbouwing in Ibiza en leidde een
amicale ontmoeting met een ondernemer tot een verregaande
samenwerking voor de transformatie van een buffetrestaurant.
“Dat Mister Grill-project liet ons toe om het interieur én meteen
ook het restaurant tot een hoger niveau te tillen tot een subtiel,
luxueus en gezellige plek.” De sublimerende rol van architectuur zit
JUMA Architects als gegoten.

LAAIEND ENTHOUSIAST EN ZACHT KNETTEREN
Dat haardvuren een grote rol spelen in hun sfeerscheppende architectuur mag blijken uit tal van projectbeelden uit hun portfolio.
“Het was ons niet opgevallen, maar vrijwel in elk project is een
haard geïntegreerd”, reageert Julie, “dat ze vrijwel altijd branden
op de foto’s mag je als toeval beschouwen.” Nou. Alsof JUMA
Architects iets aan het toeval overlaten zou. Een haard vervult
immers een hartverwarmende rol in hun bezielde architectuur.
Zoals de texturen en natuurlijke materialen het vuur doen branden
is JUMA’s visie, zo zacht knettert hun architectuur. Noem dat gerust
hun signatuur: het creëren van subtiele sferen, die atmosferische
gloed waar je warm van wordt zonder aanwijsbare reden. Architectuur van de subtiliteit. Vertaalslagwaardig.
Ook de samenwerking met Bosmans Haarden is hierin geworteld.
“Tussen hun projecten heb ik ooit een haard gezien die voor een
raam was geplaatst. Op de achtergrond zie je het sneeuwlandschap”, bekent Julie. “Dat beeld van die haard aan het raam wil ik
ooit zelf integreren bij een klant. Bij elke opportuniteit daartoe, stel
ik het voor, maar vooralsnog is niemand erin meegegaan.” Ook de
expertise van Bosmans brengen ze bij JUMA graag onder de aandacht: “Als architecten willen wij niet alleen esthetiek nastreven,
ook constructie-technisch liggen de eisen hoog. In termen van energieprestatie met quasi hermetische voorschriften inzake ventilatie
vergt het almaar meer om daarin een haard ingepast te krijgen.
Daarom appreciëren we de gedrevenheid van Bosmans zo, omdat
ze conceptueel en technische perfect alles in balans krijgen. Dat je
bij hen altijd terecht kan met vragen tot en met het samen bijschaven van vormelijke details, is voor ons echt een meerwaarde.”
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PRO HEATING
SYSTEMS

ELEKTRO
DHAENENS

Specialisatie:
Conceptontwerp en integratie Smart Building,
Toegangscontrole en Bordenbouw.

Installatie, herstelling en onderhoud van cv
installaties en het afregelen en instellen van
regelapparatuur HVAC met vooral betrekking op de nieuwe technieken.

ELEKTRO DHAENENS
Lange Akkerstraat 44, 9800 Deinze-Meigem
T 09 386 60 76

PRO HEATING SYSTEMS
Eegene 62, 9200 Dendermonde
T 0479 39 74 74

new website | www.elektro-dhaenens.be

www.proheatingsystems.be
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BRAND NEW
SHOWROOM
Architecturaal baken in staal en beton.
Zwart, grijs & wit. Zowel ingetogen als imposant…
De nieuwe uitvalsbasis van Bosmans Fire + Places.

Eegene 91-93
9200 Dendermonde

NIEUWE SHOWROOM — NIGHT + PLACES by BOSMANSHAARDEN
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FIRE + RELAX
Haardwand met ingewerkt TV meubel, buitenafwerking in
Dark Smoked Oak Rough finish, lintzaag motief haaks op de
vezelrichting. Gesloten gashaard van 1700 mm, 3 zijden in een
lasergesneden maatstalen haardconcept. Sokkelvolume in het
exclusieve "Bauhaus", werd volledig op verstek gelijmd tot een
massief geheel.

FIRE + MASTERPIECE
Stoken op de vloer, gashaard op maat, 4000 millimeter staalconcept, strak gedetailleerd met een zichtdikte van 10 mm.
Boven de haardlijn een maatmeubel in Amerikaans notenfineer,
bibliotheekkast en TV-multimedia meubel, netjes verborgen.
door verticaal gelijnde maatwerkpanelen op elektrisch schuivend
beslag, deuren vallen in rust in hetzelfde vlak.
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FIRE + WORK
Bureelruimte ingewerkt in
de haardwand. Automatisch lifdeursysteem met
deurpanelen welke sluiten
in hetzelfde vlak.
Staal, volkern en fronten
in wit Oberflex laminaat/
fineer.

FIRE + VIEW
Eenvoud siert, gesloten gashaard met hoek links in een strak gedetailleerd staalkader, de hoogte van de haard werd aangehouden in de maatmeubels links en
rechts. Smoked Oak uit de Wood U feel collectie, meubel met opgedikte fronten.

MARIVETTI
BESTRATING
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Aanleg van parkings & opritten
Kleine bouwwerken en verbouwingen
Kleine aannemerij
WORK + PLACES
Bosmans HQ.
Clean desk policy.
Orde op kantoor, orde in de geest.

OPENINGSUREN SHOWROOM
• Dinsdag - vrijdag: 10u-12u en 14u-18u
• Zaterdag: 10u-17u
• Zon- en maandag: gesloten

MARIVETTI
Zeven dagwand 16 - 9200 Dendermonde
T 0486 25 62 39
marivoet.danny@telenet.be

TECHNICAL SHEET #01
Correcte werking en uitmondingszone van een rookkanaal
met natuurlijke trek.

Warme lucht stijgt dat weten we, een hoeveelheid lucht zet bij het
verwarmen uit. Het volume neemt dus toe maar de totale massa
blijft gelijk. We kunnen stellen dat de massa per m3 kleiner wordt
en dus dat warme lucht een kleinere soortelijke massa heeft dan
koude lucht. De warme gassen, in het bijzonder de verbrandingsproducten, zullen dus stijgen in een mengsel van verbrandingsproducten en omgevingslucht.
Stel dat de verbrandingsproducten van een toestel een temperatuur hebben van 200 °C bij het verlaten van het toestel. Hun soortelijke massa bedraagt dan 0,75 kg/m3. Bij een temperatuur van
20°C in de ruimte waar het toestel staat opgesteld, bedraagt de
soortelijke massa van de lucht in die ruimte 1,20 kg/m3. Als gevolg
hiervan stijgen de warme verbrandingsproducten in het afvoerkanaal waarop de afvoer van het toestel is aangesloten.

DE RAADZAAL
De ideale schoorsteen voor natuurlijke trek moet aan volgende
voorwaarden voldoen:

SATELIET SHOWROOM BOSMANSHAARDEN

• Perfect verticaal, zonder bochten
• Voldoende hoog, bvb. bij openhaarden 6 meter vanop de
haard gemeten
• Rond met een onveranderlijke sectie, dus de voorkeur voor
Inox kanalen vs potten
• Thermisch geïsoleerd
• Geringe thermische inertie
• Dicht en ondoorlaatbaar (geen barsten)

We noemen dit verschijnsel “thermische trek” of “natuurlijke trek”.
Het is alsof de koude lucht de warme verbrandingsproducten in
het afvoerkanaal omhoog duwt. Hoe groter het temperatuurverschil hoe groter de kracht waarmee dit gebeurt. Bij houtgestookte
haarden gaat deze temperatuur richting 450°C.
Belangrijk is dus dat de stuwkracht niet te veel afneemt vooraleer
de verbrandingsproducten het afvoerkanaal op het uiteinde verlaten hebben. Daartoe mag de temperatuur van de verbrandingsproducten in het afvoerkanaal niet dalen tot een waarde waarbij
het stuweffect verdwijnt en de snelheid tot nul daalt.
Of zelfs onder de 80°C want dan treed condensatie op.De meest
kritische omstandigheden zijn die bij het opstarten van het toestel.
Het afvoerkanaal is dan relatief koud en de energie die nodig is
om de verbrandingsproducten tot boven in het afvoerkanaal te
duwen is maximaal. Bij het opstarten van een toestel is het dan
ook vrij normaal dat er zeer kortstondig een terugstroming van de
verbrandingsproducten is naar de plaats van opstelling van het
toestel. Een goed afvoerkanaal zal vlug warm zijn en voldoende
thermische trek leveren. In dit geval spreekt men dan over een
afvoerkanaal met kleine inertie.

Fig. 02. Plat dak, bepaling van de zonering I,II en III

Belangrijk is ook de zone van uitmonding van een rookkanaal met
natuurlijke trek, in het bijzonder de invloed van wind op de werking
van een rookkanaal.

In alle andere gevallen en indien bovenstaande niet kan toegepast worden, moeten we de 3 windzones bepalen.
• Zone I: in deze zone heeft de wind geen nadelige invloed op
de werking van het rookkanaal en kan dit uitmonden zonder
enige bijkomende voorziening
• Zone II: in deze zone kunnen er valwinden optreden en is
het verplicht een valwindafleider te plaatsen op de uitmonding van het rookkanaal. (bvb. Trekkende kap, viervleugelkap,
tregakap…)
• Zone III: in deze zone moeten we rekening houden met
overdrukken ten opzichte van ruimten binnenin het gebouw;
Hier mag geen rookknaal met natuurlijke trek uitmonden.

Nota: Deze zonering is niet van toepassing op de gashaarden met gesloten verbranding.
Fig 01. Schuin dak, bepaling van zonering I, II en III
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Bij daken met een helling van kleiner of gelijk aan 23° (uitgezonderd plat dak) kan men stellen dat de uitmonding van het rookkanaal zich zo dicht mogelijk tegen de nok van het dak moet bevinden en minstens 1 meter bovendaks uitsteekt.

DE RAADZAAL
Ruisbroekdorp 51A - 2870 Ruisbroek (Puurs)
T 03 886 00 51
www.raadzaal.be

SELECTED DESIGNER

PHILIP THEYS

COSMO
AFBRAAKWERKEN

PhilipTheys[NON]FixedFurniture herdenkt en herformuleert conventionele meubeldetails zonder de noodzakelijke functionaliteit
uit het oog te verliezen. De eerlijke en essentiele methode van construeren (TORX schroeven) bij de "15 degrees" kast staat schijnbaar in contrast met de bestudeerde detaillering van enerzijds
naden, voegen en multiplex belijning en anderzijds orthogonale,
schuine en geplooide vlakken maar is complementair daaraan.
De kast die reeds fascineert bij een eerste oogopslag wordt bij het
openen en sluiten van de vlakken een intrigerend element.

"Meubel-architectuur" is een begrip dat goed past bij de ontworpen stukken. Alle meubels kunnen zowel losstaand volgens een
modulair systeem als zowel binnen een maatwerkconcept uitgewerkt worden, vandaar de naamgeving [NON]FixedFurniture.
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COSMO
Fabriekstraat 47 - 9200 Baasrode
T 052 / 22 44 30
www.cosmo-afbraakwerken.be
www.nonfixed.be — www.philiptheys.be

HAY.
01 KALEIDO — 12 euro tot 59 euro
02 RAY LOUNGE CHAIR — vanaf 880 euro
03 LUP — 22 euro zwart | 29 euro copper
04 ABOUT A LOUNGE CHAIR — vanaf 850 euro
05 STRIKE — 3, 4 en 5 euro
06 COLOUR CARPETS — 859 euro

FIRE + DESIGN
SMART SELECTION BY YDEE.BE — OUDBURG 56, 9000 GENT

03

MUUTO.
07 RESTORE STORAGE BASKET — 79 euro
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KLUZZ
INTERIEURWERK
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Arn Bosmans
Eegene 91-93
9200 Dendermonde

CONCEPT + GRAPHIC DESIGN
CAFEINE.BE
Thomas De Bruyne
Johan September

FOTOGRAFIE
Thomas De Bruyne

INLEIDING
Arn Bosmans

INTERVIEWS
Christophe De Schauvre

Kluzz is specialiseerd in plaatsen en
isoleren van voorzetwanden en plafonds
en interieurwerk

PROJECTEN
team Bosmanshaarden

DRUKKERIJ
GAZELLE, Deurne

KLUZZ
St. Gillislaan 5 — 9200 Dendermonde
T 0477 752967
www.kluzz.be

BOSMANS
F I R E

+

P L A C E S

CONCEPT MAGAZINE + FOTOGRAFIE: CAFEINE.BE

CONTACT
BOSMANSHAARDEN
EEGENE 91-93
9200 DENDERMONDE
T 052 42 75 35
WWW.BOSMANSHAARDEN.BE

